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POLICJA ZAPREZENTOWAŁA SIĘ PODCZAS „DNI BIELSKA
PODLASKIEGO”
Podczas obchodów 39 edycji „Dni Bielska Podlaskiego” funkcjonariusze zaprezentowali swoją pracę.
Pośród wielu atrakcji zaproponowanych przez przedstawicieli bielskiej Policji, znalazły się między
innymi pokazy tresury psów służbowych oraz konkursy o tematyce prewencyjnej.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim kolejny raz włączyli się w obchody „Dni Bielska Podlaskiego”. W
minioną niedzielę pracownicy cywilni oraz funkcjonariusze bielskiej Policji zaproponowali wiele atrakcji mieszkańcom miasta.
Przy stoisku znajdującym się w parku miejskim bielszczanie mieli możliwość otrzymania ulotek i zdobycia informacji o
bezpiecznej pracy za granicą, przemocy domowej czy też sankcjach grożących za kierowanie pod wpływem alkoholu.
Dzielnicowi promowali wśród mieszkańców Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której możliwe jest
zaznaczanie miejsc zagrożonych, a tym samym zwiększenie poprawy bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogły
porozmawiać z funkcjonariuszami o bezpieczeństwie w swoim miejscu zamieszkania. Najmłodszym mieszkańcom naszego
miasta pracownicy bielskiej komendy zaproponowali konkurs dotyczący bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji.
Dzięki współpracy Policji z Urzędem Miasta w Bielsku Podlaskim, uczestnicy udzielający prawidłowych odpowiedzi zostali
obdarowani licznymi upominkami. Dzieci i młodzież otrzymywała również elementy odblaskowe, które zwiększą ich
widoczność i bezpieczeństwo na drodze.
Mieszkańcy mogli ponadto zasięgnąć informacji o specyfice służby policyjnej oraz warunkach przyjęcia do tej mundurowej
formacji, w ramach prowadzonej przez Zespół Kadr i Szkolenia akcji pod nazwą „Wstąp do Policji”. Specjalnie dla tych
osób przygotowane zostało przedsięwzięcie pod nazwą "Próbny test sprawności fizycznej do Policji". Osoby
uczestniczące w tym teście miały okazję poznać poszczególne elementy toru sprawnościowego, jego normy czasowe i
system punktowy oraz przećwiczyć test sprawności pod czujnym okiem funkcjonariuszki zajmującej się wyszkoleniem
fizycznym bielskich policjantów.
Jak co roku, zaprezentowano również sprzęt policyjny służący funkcjonariuszom w codziennej służbie, między innymi
motocykle policyjne oraz radiowozy. Nie brakowało też chętnych, którzy zakładając alkogogle sprawdzali, jak utrudnione jest
poruszanie się w stanie nietrzeźwości. Bielscy kierowcy mieli ponadto okazję przekonać się, jakie niebezpieczeństwa niesie
ze sobą podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Pomógł w tym zaprezentowany przez przedstawicieli Policji
symulator zderzeń. Korzystający z tej propozycji osobiście przekonali się, jak duża jest siła bezwładności działająca na
człowieka, kiedy zapięci w fotelu samochodowym poruszali się po pochylni, a potem gwałtownie się zatrzymywali.
Bardzo liczne grono zainteresowanych przyciągnęły również pokazy umiejętności psów służbowych z Komendy Powiatowej
Policji w Bielsku Podlaskim oraz Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami
zaprezentowali ćwiczenia w zakresie posłuszeństwa ogólnego, legitymowania osób, pościgu, obezwładniania pozoranta,
kontroli osobistej oraz konwojowania.
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